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E S P E R A N T IS T A  S T A T IS T IK O

La Esperantista Centra Oficejo, kiu jam 
publikigis diversajn utilajn dokumentojn, 
jus aperigis la duan eldonon de Ia « Espe
rantista Societaro') », verko, kiu enhavas 
krom praktikaj informoj pri niaj diversaj 
organizoj, interesan statistikon de nia 
agado dum Ia lasta duonjaro 1906. Tiuj 
dokumentoj klare montras, kiel regule kaj 
rapide progresadas nia afero tra la mondo; 
ili eslas aparte konvinkaj por tiuj perso
noj, kiujn kontentigas ne nur vortoj kaj 
teorioj, sed ankaŭ faktoj apogitaj per ci
feroj. Ni eltiru kelkajn nombrojn el la 
priparolita libro : La sumo de la esperan
tistaj grupoj, kiu estis 407 en junio 1906 
atingis 482 en la fino de 1’sama jaro, sed, 
fakte la kreskado de Esperantismo estis 
pli granda ol supozigas tiu diferenco, ĉar 
en la unua nombro estis enkalkulitaj kel
kaj grupoj, kiuj nur nome ekzistis kaj 
estis forstrekataj post ricevo de pli preci
zaj informoj ; eble, en junio ekzistis nur 
860. La diferenco eslas do reale ne 75, 
sed ĉirkaŭ 180 ; kaj tiu konstato estas 
gojiga kaj kuraĝiga, ĉar la nun fondataj 
societoj estas plene vivkapablaj I La pli
multigo de la specialfakaj societoj, kiu 
estas la plej grava simptomo de vivo de 
nia lingvo, daŭras : ili estis 47 en decem
bro anstataŭ 36 en junio. La nombro de la 
gazetoj (26) no iaji gia*. Fine, la progre
sado daŭras en la rondoj ne speciale dedi
citaj al Esperanto : 16 gazetoj (anstataŭ IO) 
enpresas regulajn kronikojn en Esperanto; 
7 kongresoj (anstataŭ 5) rekomendis aŭ 
akceptis la uzon de la lingvon; 24 (antaŭe 
SO) societoj nekomercaj korespondas en 
Esperanto. Fine, la kreo de konsulejoj, 
oficejoj ke. havis grandan sukceson : tri 
monatojn post la Geneva kongreso, tiaj 
ekzistis jam en 120 urboj.

Oni rimarku, ke tiu statistiko estis stari
gita en la fino de decembro 1906 ; de 
junio gis decembro, ekzistas tri someraj 
monatoj, dum kiuj la esperantista agado 
estas ne grava ; do, tiom pli atentindaj es
tas la ricevitaj progresoj. De tiu tempo 
kreigis tre multaj grupoj speciale en Ame
riko ; ankaŭ la nombro de la konsulejoj 
ĝojige pligrandigis kaj oni povas esperi, 
ke baldaŭ ĉiu urbo kaj ĉiu urbeto posedos 
sian Esperanto-Konsulejon. Por niaj le
gantoj, jen resuma tabelo montranta la 
staton statistikan de Esperantismo en ju
nio kaj decembro 1906 :

Societoj

Nord-Ameriko
Sud-Ameriko
Oceanio

Britujo
Bulgarujo
Danujo
Francujo
Germanujo
Hispanujo.
Holandujo

Rusujo

Kompreneble statistiko absolute gusta 
pri tiel vasta kaj tutmonda movado kiel 
nia estas postulado ne atingebla ; por ke 
tia laborado estu kiel eble plej korekta, 
estas nepre necese, ke ĉiuj grupoj kaj or
ganizajo} sendu regule ĉiujn novajn infor
mojn al la Centra Oficejo, kiu prenas sur

') Esperantista Societaro, dua eldono, korek
tita iis la 31* de decembro 1906 —  Paris, Espe
rantisto Centra Oficejo —  Prezo : fr. 1,50 (60 
spesdekoj).

sin la cerle ne facilan taskon alcentrigi 
ĉiujn sciigojn pri niaj organizajoj kaj liveri 
al ni zorge faritajn eldonajojn, kiuj, krom 
tio ke ili en la nuna tempo tre utilas por 
reciproka sinkonado, estos pli malfrue 
dokumentoj de netaksebla valoro por mon
tri la iom-post-ioman progresadon de Es
peranto — en la momento, kiam ni statis
tikon espereble jam ne bezonos.

Al kelkaj personoj, tiuj nombroj Sajnas 
ankoraŭ tre malgravaj: al mi ili Aajnas tre 
gravaj, kaj mi ne povas forteni de mi la 
konkludon, ke, se en ĉiu el tiuj kvar aŭ 
kvin cent grupoj, trovigus dek • personoj, 
nur dek, kiuj estus serioze deciditaj por 
uzadi de nun Esperanton, instigi al gia 
uzado, per unu vorto laboradi por ĝi, ĉiu 
laŭ sia povo, se en ĉiu loko, kaj ne nur en 
kelkaj, tia fenomeno okazus, la mondo es
tus baldaŭ nia. Plene eraras la personoj, 
kiuj opinias, ke nur kiam milmilionoj da 
homoj estos Esperantistoj, la batalo estos 
gajnita ; la venko venos tuj kiam oni kom
prenos, ke nia afero ne estas ia ludo aŭ 
entrepreno apartigita de la kutima vivo aŭ 
ia pure ideala sento, sed ke gi devas eniri 
la kampon faktan kaj praktikan de nia 
tiutaga vivado. Por tio, ni bezonas nur kel
kajn deciditajn laborulojn, sed neniel mi
lojn da homoj. Ni tial atentu ne nur pri la 
ciferoj en si mem, sed ankaŭ pri la kva
lito kaj vera esperantisteco de I» elemen
toj, kiujn oni enkalkulas kiel Esperan
tistojn.

-ILU;

TRA LA MONDO

A n n tro jo .

Praha, Junio 1907.
Logantaron en Aŭstrujo oni povas imagi 

dividitan horizontale per sociaj diferencoj 
kaj samtempe vertikale laŭ nacioj. Jen la 
kaŭzo de internaj komplikajoj en kiuj 
Aŭstrujo jam de SO jaroj vagadas. Tiuj 
komplikitaj aferoj estis videblaj ankaŭ dum 
unua balotado laŭ universala balotrajto. La 
balotoj okazis la 14“" de majo, sed en pres- 
kaŭ duono de la distriktoj estis bezonataj 
rebalotoj kiuj okazis la 23a" de majo. Nun 
do oni scias la tiel malpacience atenditan 
rezultaton. Oni generale povas diri, ke ĉe 
ĉiu nacio Aŭstruia ekzistas 4 ĉefaj partioj: 
liberala, nacia, klerika, socialdemokrata, 
kiuj kompreneble dividigas je malsamaj 
partietoj. Kaj oni povas diri, ke ĉe ĉiu nacio 
Aŭstruja venkis la socialdemokratoj. La 
liberalaj partioj, kiuj ĝis nun regadis, mal
venkis tiel ke ili havas nun pli malmulte
ol triono de la estinta nombro de deputa
toj. Ankaŭ la nacionalistoj perdis gravajn 
lokojn. Ekzemple, germanaj nacionalistoj 
havas nun nur 23 deputatojn. Multejara 
liberala deputito, D™ Marchel, ministro, 
ankaŭ ne estis elektita kaj volis tial demeti 
sian oficon ; sed la demeto ne estis ankoraŭ 
akceptita; Celiaj ministroj Fort naj Pacak, 
anoj de la Celia liberala partis, estis reba- 
lotitaj. La kondukanto de la Celiaj liberaloj 
D™ Kramar estis reelektita nur en la dua 
balotado. Krom la socialdemokratoj, ofte 
venkis la kalikanoj, precipe en landoj 
germanaj, uzante la titolon « kristanaj so
cialistoj s. En Bohemujo kaj Moravujo rice
vis rimarkindan nombron da bolotitoj la 
partio agrara, kiu intencas « plibonigi la 
staton de la terkulturistoj ». Grave estas, 
ke Ia balota rezultato ofte korektis la ofi
cialan registaran statistikon pri nacieco de 
logantaro. Ekzemple, en Trieste, urbo 
t pure t  itala, la italaj kandidatoj ricevis 
kune 8424 vocojn, la slavaj kandidatoj 7788. 
Simile okazis en tuta lstrio. Oni povas doni 
nun la tabelon de partioj en nova Aŭstra 
parlamento:

jialdemocratoj 83; kristanaj socialistoj (germ) 
Se katolika germana centrumo 31; Odiaj agrara
1 26; germana popola partio 25; germana 

ssema partio 24; Celia liberaloj 2 1 ; Celiaj 
anoj 19; germanaj agristoj 18; slovinca] 

likoj 16; italoj 14; ger. nacionalistoj! 4; Celiaj 
biblistoj radikaloj 9; slovincaj liberaloj 9; 
Uoj 9; Rumanoj 5; Rusenoj 5; Celiaj nacio- 
jtoj konservat o; germ. nacionalistoj (Schoe- 
ranoj) 4; Serboj 2 ; Celiaj progres. 2 ; Poloj 

" 'I ;  diversaj 3.
S. K.

B r a z i l  o.j o

Rio-de-Janeiro, Majo 1907.
Brazilujo estas ankoraŭ malmulte ko

neta de la fremdaj landoj. Ne estas malofte 
vidi,transmarajn Jurnalojn, kiuj elmontras 
nescion eĉ pri ĝia geografio. Tamen, Bra
zil jjo, pro sia geografia situacio, unu el la 
plejijjdekvataj por la tutmonda komerco, 
pi' > sia teritoria amplekso, sia grandega 
fruktodono, siaj multenombraj akvofaloj, 
es as difinata por brilega estonto. La sur
faca, kiu estas ekvivalenta je la dekkvinono 
de {k tefsuprajo de rmondo kaj egala je 
tiu de Eŭropo (esceptante Aŭstrujon-IIun- 

Grandan-Britujon kaj Germanu- 
iligas Braziljon enricevi dum multe 
’ .elmigrontojn, ne timonte la su- 

in. Brazilujo nun enhavas ĉirkaŭ 
milionoj da logantoj, t. e nur 2 ’/, 
■'i kvadrata kilometro. La marbordo, 
de Atlantiko, kun multe da have

netoj, havas longon da 7920 
La solaj 4 brazilaj Statoj, kiuj 

.  •’{,’ssre« havas tamen la river
f lu o n  ; la riverego Amazonas estas la 

plej granda laŭ sia akva kvanto. La longo 
libere veturebla sur tiu riverego kun giaj 
alfluantoj en la brazila tero estas 43.250 
kilometroj. Kuŝanta parte en la modera 
zono, ĝi liveras la plej diversajn produk
tojn terkullurajn, kies ĉefaj estas : kaŭ- 
ĉuko, sukerkano, kakao, kotono, tabako, 
kafo, vinbero, k. c.; gia fruktodono estas 
grandega kaj la grenoj kreskas en ĝi pres- 
kaŭ ne kulturitaj. La mineralaj riĉajoj, 
precipe en la mezo, estas eksterordinaraj. 
Brazilujo en havas minojn de oro, argento, 
plateno, kupro, terkarbo, k. c. kaj ĝi estas 
ankaŭ rica je diamantoj. La fero troestas 
ĉie kaj la esploro de Mangano estas farataj 
liberaere. Metaloj kiel la torio troviĝas en 
giaj sabloj Ce la marbordo de Bahia kaj 
Espirito Santo. La industrio multe progre
sadis post la protektanta politiko subtenata 
de la respublikaj registaroj. La edukado 
de 1’bruto bova, Cevala kaj mula estas unu 
el la plej ĉefaj fakoj de 1’terkultura indus
trio. Brazilujo estas kovrata de tre gran
daj arbaregoj, kiuj enhavas bonegajn 
lignojn por konstruado kaj kolorigarto, 
krom multe da medicinaj kreskajoj. Fine, 
Brazilujo estas unu el la plej favoraj lan
doj de l’naturo ; ĝi havas terojn por Ciuj 
popoloj kaj esplorojn gajigajn por Ciuj 
kapitaloj.

Ekzistis dum multe da jaroj en la fremd
lando la timo pri la flavfebro, kiu plimal
grandigis la eksteran logantaron de Brazi
lujo. Nun ne estas plu kaŭzo por tiuj 
timoj. I.a persista batalado subtenita de 
la Direktoro de 1’Publika Saneco malape
rigis la timitan flavfebron. Hodiaŭ, Rio, 
post gravaj laboroj de sanigado, kiel la 
malfermo de largaj aleoj, plilarĝigo de 
stratetoj, ĝardenigo de placoj, k. c. pros
peris plimalaltigi Ia koeficienton de mor
tado, certe unu el la plej bonaj de TSu- 
damerikaj urboj. Kun ĉirkaŭ 900.000 lo
gantoj, Rio havas grandan vivadon, kiel la 
urboj de 1’malnova mondo. Nuntempe, 
Rio jam povas montri al siaj vizitantoj 
kelke da vidindejoj, krom siaj tiel cititaj 
naturaj belajoj. La rapida aliformigo de 
Turbo en malmulte da jaroj vive impresas 
Ciujn, kiuj ĝin vizitas. Krom la eksterordi
naraj ellaborajoj faritaj en Rio de la Cef- 
urbestraro kaj de la federala registaro, 
multe da aliaj estis faritaj de tiu ĉi en la

Statoj. Kiam D-ro Rodrigues Alves, en 
jaro 1902, prenis sur sin la regadon, li 
diris: * Tio, kio konvenas — kaj la registaro 
faros tuj — estas komenci la laboron kaj 
neniam plu gin forlasi, kvankam tio kos
tos al ni grandejajn oferoj » kaj li plenu
mis sian programon, kiun Ia nuna regis
taro daŭrigas. Bedaŭrinde, kiel mi jam 
diris, Brazilujo estas malmulte konata de 
la fremduloj kaj eĉ kalumniata. Sed tiuj, 
kiuj rompinte la atmosferon de antaŭjugo, 
venas al ni, estas mirigitaj. Tio okazis al 
S-ro Hurot, urbkonsilanto de Seno, kiu 
vizitis Kio’n kaj restis tiel ravita ke en gi 
li acetis terpecon. Rio esperas baldaŭ Ta 
viziton de S-ro Doumer, franca politikulo, 
kaj ni, esperantistoj, Ia alvenon de S-ro 
P. Berthelot, kiuj venos honori nin per 
siaj Ceestaj. Efiku tiuj faktoj pli mallarĝan 
rilaton inter Brazilujo kaj la malnova 
mondo.

A.-C. Fernandes.

■ tu Ila ru jo

Sofio, junio 1907.
En la tuta lando, la Cefa demando estas, 

Cu la jaro estos favora por la kulturado. 
Terkulturistojn timigas la malbona stato 
de l’grenkreskajoj, la aliajn Ia plikariĝo 
de la terkulturaj produktajoj. La demandon 
politikan anstataŭis la timo pro la mina
canta jaro, kiu promesas malbonan rikolton ■ 
kaj malplenigon de Ifonujo j malmulte
pezaj. Malgraŭ ke, en la lasta lemno, la se
kigo estis rompita de Tpluvado, tamen la 
minaco de 1’malsato ankoraŭ regas Ce la 
popolo. Car Bulgarujo estas precipe terkul
tura lando, tiaj demandoj Cefe priokupas 
la regnanojn. Tiuj rekomendas ĉesigon de 
eksporto, aliaj serioze atakas tian ĉesigon, 
dirante ke ni en la lando havas sufice da 
grenoj por ke ni ne mortu de malsato; ali
flanke, nune, la grenoj vendigas sufice 
grandpreze. Ni do ne malpermesu al havan
toj de grenoj ilin vendi laŭ tiu bona 
prezo. En niaj grentenejoj, oni diras, estas 
sufice da grenoj, ni ne timu, ke, se la eks
porto estas permesata, la vilagano Cion 
vendos por ne morti de malsato.

La 2an de Junio en Popola teatro, oni 
finis la donadon de 1’prezentadoj. Dum o 
monatoj, oni ludis preskaŭ 20 teatrajojn. 
Ni ne devas forgesi, ne oni unuafoje mal
fermis la teatron en junuaro, kaj en la 
solena malfermo de la nova teatro, kiu en 
Cio asimilas eŭropajn teatrojn, la studentoj 
fajfis kontraŭ la regnestro, pro kio la uni
versitato estis malfermita kaj ĝia memsta
reco iom deprenita. Inter aliaj luditaj tea
trejoj estis « La revizoro » de Gogol kaj la 
« Rabistoj » de Schiller, kiujn jam konas 
niaj samideanoj, ĉar ili estis tradukitaj de 
Dro Zamenhof. Krom tradukitaj teatrajoj, 
oni ludis du originalaĵojn de 1’bulgaraj 
aŭtoroj: « La nunaj i  de Feodora, naj t La 
bopatrino de 1’virino i  de Straŝimirov. Ni 
havas rimarkindan aktoron en la persono 
de S"11. Popov.

La ĉiama batalado kaj atakado inter 
diversaj partioj estas io komuna en la vivo 
moderna. Nune, la afero pri Makedonujo 
estas la Cefa demando. La Bulgaroj komen
cis maltrankviligi de Tagado de Grekoj kaj 
Serboj en Makedonujo, kiuj penas malape
rigi la Bulgarojn de tiu malfelica lando. 
Eble se la Eŭropa politiko ne plibonigas la 
staton en Makedonujo, ia serioza okazo en 
Balkanujo estus neevitebla.

H. R jahovski. 
G e r m a n u jo .

Berlino, Junio 1907.
La Cefa nuntempa okazo sendube estas 

la skandalaro, kiu Jus estis malkovrita ĉe 
la imperiestra kortego kaj liveras nun ple
negan materialon por ĉiuj skandalavidaj 
gazetoj. Serĉi en tia amaso da novajoj kaj 
rakontoj, kio estas vera kaj kio ne vera 
" ‘■t, en tiu momento, afero tute neebla.



*  ESPERANTO *

Mi nur provos resumi por viaj legantoj 
tiun ne tre puran okazintajn, kaj eĉ re
sumi estas tasko sufiĉe malfacila. La ĉefa 
ludanto en tiu kvazaŭdramo estas princo 
liulenburg, antaŭe amiko de Tlmperiestro. 
Dum kelka tempo, li estis ambasadoro en 
Vieno, kaj, poste li revenis Berlinon, kie 
li baldaŭ estis tre influa, ĉu sur la korte
ganaron, ĉu eĉ sur la Imperiestron. Tiama
niere, kvankam ne okupante ian oficialan 
postenon, liestis kvazaŭ sekreta konsilisto, 
kaj, pro tio, estis implikita en gravaj poli
tikaj okazoj, kiel ekzemple en la neniam 
klarigita eksigo de Tekskanceliero Caprivi. 
Kvankam oni nun versajne trograndigas 
la sekretan potencon de Eulenburg, oni 
devas konstati, ke la nuna ministro de 
I'eksterlandaj aferoj kaj diversaj altrangaj 
oficiroj estis elektitaj danke lian influon. 
Sed la ambiciajn dezirojn de 1’princo mal
helpis kanceliero von Bŭlov, kies potencon 
decidis neniigi Eulenburg. Laŭ tio. kio nun 
aperas, Ia kanceliero lerte defendigis kon
traŭ tiuj karitaj intrigoj. Por fortikigi sian 
situacion, li forpermesis la ltelijstagon kaj 
prosperis akiri novan favoran plimulton ; 
tiu ĉi fakto neebligis sangon en la regis
taro. Tamen, la influo de Eulenburg ĉiam 
restis. Tie ĉi aperas Harden, unu el la plej 
famaj kaj akraj gazetistoj de Germanujo, 
direktoro de 1'revuo Zukmft. Itarden estas 
la plej brila polemikisto germana ; estinta 
amiko de Bismark, fervora ano de lia poli
tiko, li eu mallonga tempo akiris grandan 
potencon, llarden, jam de kelkaj monatoj, 
aludis Ia influon de Eulenburg en la kor
tego kaj la skandalajn morojn de la inti
muloj de l'princo. Li poste dalirigis siajn 
atakojn, maskante la nomojn de Ia ataka
toj. Nur antaŭ ne longa tempo, Ia Impe
riestro sciiĝis pri tio. Tuj li komencis la 
purigadon. La komandanto en Berlino, 
Moltke, estis eksigita ; tian saman sorton 
ricevis aliaj altoficiroj en Berlino kaj Pots- 
dam. Oni ankaŭ supozas, ke Tscliirsky, 
ministro de 1'eksterlandaj aferoj, eksigos. 
Proceso baldaŭ okazos kaj certe la skandala 
mantoj povas ĝoji, ĉar ĉio ankoraŭ ne es
tas finita. Mi ne parolos pri la gazetista 
batalado kiun elvokas tiu afero ; ĉiu par
tio profitas la ozakon, ĉar en tia malsim- 
plaĵo, ĉiu povas eltiri favorajn konkludojn 
por si mem. En la lasta tempo, oni diras, 
ke ankaŭ la fremdlanda politiko partopre-

• nis en tiu implikajo ; Eulenburg estis fa
vora al Francujo, kaj danke lin, Francujo 
ricevis sufiĉe bonajn rezultatojn el la kon
ferenco en Algestas ; tio kaŭzus la kole
ron de llarden, fervora Bismarck ano, kiu 
Iiam decidis fini la influon de 1'princo. Cio 
tio ĉi estas treege konfuza kaj oni devas 
sin forteni de ĉia komentario, kiu en la 
nuna povus esti inspirita nur de la u n u 

horaj partiaj pasioj. F. Ŝ.

Tutmonda Kroniko

I .limio, /{inujo. —  Apud Suatoiv okazas 
batalo inter la ribelantoj kaj imperia sol- 
dalaro: 700 mortintoj.

Konstantinopla. — La germana vaporlipo 
« Sophie t rompigas ĉe la eniro al Bosforo 
kaj poste brulas.

Parizo. —  Mortas S-ro Billot, eksminis
tro de Tifilito.

2. Francujo kaj Holandujo. — Striko 
generala de la komerca maristaro.

8. landono. — Mortas la apostolo de ia 
germana demokratio, Karlo Bind.

Madrido - Komenco de Tproceso kon
traŭ Ferrer kaj Nackens, kiuj favoris la 
forkuron de Morales, atencinto kontraŭ la 
gereĝoj.

S. Tunizo. — Eksplodo de velŝipo ; 70 
mortintoj.

7. Vemen (Arakujo). — Venko de la ri
belantaro kontraŭ la turka soldataro.

8. tendono. — Alveno de la danaj ge
reĝoj.

9. Montpellier. — Manifestado pro Ja 
vina krizo ; 800.000 partoprenantoj. ,

Beogrado. —- Ministrara krizo ; S-ro 
Paĉiĉ eksigas.

Bukareŝto. — Balotoj al la deputataro. 
Estas elektitaj : tii liberaluloj, O konser
vativuloj,;) rebalotoj.

11. Bomo. — La supera jugantaro deci
das, ke la juga aŭtoritato estas ne kompe
tenta por jugi eksministron Nasi, kiu sekve 
restas libera.

12. Madrido. — Nackens kaj Mata estas 
kondamnitaj je !) jaroj ; la aliaj estos 
absolvitaj.

13. PortsmouUi. —  Pereas submara Sipo 
pro eksplodo.

Peterburga. — Malkovro de komploto 
kontraŭ la registaro ; kelkaj deputatoj 
.socialistaj estas implikitaj en Ia komploto.

l i .  Parizo. — Alveno de la danaj ge
reĝoj.

Sud-Ameriko. — Tertremoj en Cilio.f
IS. Peterburga. — Forpermeso de Ia 

regna Dumo.
Hago. ■— Malfermo de la dua internaeja 

konferenco por la paco.
A. 'Fe l l in i. .

E S P E R A N T O  P R A K T IK A

A k c ia  Societo  E spe ran to .

FELIETONO DE ” ESPERANTO “

L  A . L E G E t V D O

DE

SANKTA  JUL IANO HELPEMA
el Gustave FLAUBERT

(trati. H. Hodler)

La dua, terurigita, forsaltis abismon. 
Juliano antaŭenglitis per la dekstra piedo 
kaj sur la kadavron de la alia falis kun la 
vizago super la abismo kaj la du brakoj 
malplektita]. Resuprenirinte sur la ebe
najo j Ii kuiris salikojn, kiuj borderas ri
veron. Gruoj, malalte flugantaj, iafoje pasa
dis super lia kapo. Per sia vipo Juliano 
mortigis ilin kaj ne maltrafis unu. Jen, la 
malvarmeta aero jus fluidigis Ia prujnon, 
naĝadis largaj vaporoj kaj ekmontritis la 
suno. Li vidis, ke tre malproksime brilas 
rigida lago simila al plumbo. Meze de lago, 
estis besto, kiun ne konis Juliano, nome 
blunigra kastoro. Malgraŭ la interspaco, 
ĝin trafis sago, kaj li bedaŭris, ke li ne po
vas kunporti la hardon. Poste, Ii anlaŭen- 
marŝis sur avenuo de grandaj arboj for
mantaj per Ia suproj kvazaŭ triumfarkon 
ĉe 1’eniro al arbaro. Kapreolo saltegis el 
densejo, ĉe 1'vojkruciĝo aperis damcervo, 
el truo eliris melo, sur Ia herbo pavo dise
tendis sian voston kaj kiam li ĉiujn mor
tigis, prezentigis aliaj kapreoloj, aliaj dam
cervo], aliaj meloj, aliaj pavoj, kaj merloj, 
garoloj, putoroj, vulpoj, erinacoj, linkoj, 
multego da bestoj ĉe ĉiu paio pli nombraj. 
Trememaj ili kun rigardo dolĉa koj petema 
ĉirkaŭvagadis. Sed Julianon ne lacigis la 
mortigado ; li sinsekve streĉis sian pafar
kon, elingigis la glavon, celis per tranĉilego, 
kaj neniel pensis, rememoris pri nenio ajn. 
Li estis ĉasanta en ia lando, jam de necer
ta epoko, laŭ Ia sola fakto de sia esto, kaj

Ni tre kore dankas ĉiujn personojn, 
kiuj bonvolis respondi nian alvokon pri 
fondo de Anonima Alicia Societo por la 
ekspluatado de la jurnalo kaj mendis unu 
aŭ kelkajn •akciojn. Ni insiste petas ĉiujn

ĉio tio ĉi estis plenumita kun lia facileco, 
kian oni sentas en la songoj. Neordinara 
vidajo lin haltigis. Cervoj plenigis arkfor
man valeton, kaj, sin premante unu la alian, 
ili sin revarmigis reciproke per la elspirado, 
kiun oni vidis fumadi tra la nebulo. La es
pero pri tia buĉado lin, dum kelkaj minu
toj, sufokis pro plezuro. Kaj li desaltis el 
la Cevalo, kuntiris siajn manikojn kaj ek
pafis. Ce la siblado de Tunna sago, ĉiuj 
cervoj samfoje turnis la kapon. En ilia 
amaso farigis malplenoj, laŭtigis plende
maj voĉoj kaj la brutaron agilis granda 
movado. La rando de la valo estis tro alla 
por transsalto, lli saltegis en la enfermejo, 
provis forkuri. Juliano celis, pafis, kaj 
falis la sagoj kiel la radioj de fulmotondra 
pluvo. La cervoj furiozigita] batigis, ribelis, 
saltis unu sur la alian, kaj iliaj korpoj kun 
la kornaroj kunmiksita] faris kvazaŭ (argan 
montajon, kiu movigante elfalis. Fine, ili 
mortigis, sur la sablon kunigantaj kun 
kraĉajo ĉe la naztruoj, la internajoj eligitaj 
kaj la ondolinioj de iliaj ventroj laugrade 
malaltiganta]. Kaj senmova farigis ĉio. La 
nokto estis venonta, kaj, post la arbaro, tra 
la interspacoj de 1’branĉoj, la ĉielo estis 
tiel ruga kiel sanga tuko. Juliano apogis 
sian dorson kontraŭ arbon. Li per malfer
megita okulo rigardadis la teruran buĉadon, 
ne komprenante kiel tion ĉi fari li povis'. 
Ce lalia flanko de la valeto, sur la rando 
de Tarbaro, li ekvidis cervon, cervinon kaj 
cervidon. La cervo, nigra kaj supermezure 
grandega, havis dek ses kornetojn kun 
blanka barbo. La cervjnp, blonda kiel la 
mortintaj folioj, demandis herbon ; kaj la 
cervido, diskolorigita, ne interrompante 
sian iradon, suĉis la mamon. Ankoraŭ unu 
fojon ronkis pafarko. La cervido tuj estis 
mortigita. Tiam lia patrino, rigardante al 
la ĉielo blekadis per profunda, kortuma, 
homa voĉo. Juliano, kolerigita, sin faligis 
teren per unu bato en la mezon de 1'brusto. 
La granda cervo, «dinte lin, eksaltis. 
Juliano celis lin per lasta sago : ĝi trafis la

niajn legantojn, kiuj intencas mendi 
akciojn en la dirita societo, ke ili bonvolu 
informi nin pri tio kiel elite plej haidan. La 
lasta limtempo estas la IO 5 de  Ju lio  
Ni rememorigas ke unu akcio kostas 25 
frankojn (IO spesmilojn) ; ĉiu akciulo ri
cevos en Ciu jaro fiksan procenton da * °/0 
kaj partoprenos la profitojn laŭ proporcio 
difinota de la regularo. La fonda kunveno 
okazos dum la III* kongreso, en Cam
bridge. Onido rapidigu la mendojn, tiama
niere ke ni povu gustatempe organizi la 
fondan kunvenon kaj ke post la kongreso 
nia societo estu definitive starigita.

La Direkcio.

III* K ongreso E s p e ra n tis ta

Ni ĉi-sube resumas la diversajn informojn 
pri la lli» Kongreso. Kiel oni povas legi, la 
Trio por la Tria fervore laboris pri la or
ganizado kaj preparis cion por certigi la 
sukeson de nia elmontrado. Nun siavice 
niaj gelegantoj sin pretigu por iri Kembri- 
ĝon, kaj ili antaŭe legu zorge la subajn 
informojn, kies alkonformigo tre faciligas 
la taskon de la organizantaro.

Kvankam la oficialaj tagoj de La Tria estas 
Lando, Augusto 12«, "is Sabalo, Augusto 17a, ni 
esperas, ke inuitaj amikoj venos al Cambridge 
Sabaton, la toan de Augusto, lli tiam povos kom
forte logigi kaj koni iom pri la urbo kaj giaj cir
kauajo] antau ol komenci la laboron. Ni arangos 
kelkajn neoficialajn kunvenojn por tiuj fruulo] 
Sabaton. Dimancon, Ilan de Augusto, okazos Es
perantaj Observoj. Pastro J. Cyprian Rusi, prezi
danto de la Eklezia Komitato, jam preparis lertan 
tradukon el la Angla PregUbro, kiun ni haidan 
presigos kun kolekto da himnoj, kanteblaj Iau tre 
konataj melodioj. Se kelkaj samideanoj havas 
originalajn au tradukitajn himnojn kaj bonvolos 
sendi ilin por nia ekzameno, ni danke enmetos 
ilin en la kolekton, se eble. Katolikajn himnojn 
oni sendu al Abalo Penio-, Si. Radegomle, 
I.-et-L., France. Niaj vizitantoj povos fari pro
menadojn en la urbo kaj kamparo, sed ni espe
ras, ke kiel eble plej multaj Reestos en la pre
gejo matene.

Programo. —  Lundon ta izan de Augusto, 
oficiala akcepto de la Esperantistoj okazos cirkaŭ 
la dua horo posttagmeze. La oficiala malfermo de 
la Kongreso okazos vespere au en la ambaŭ, se 
lion postulos la grandnombreco de la Kongresa
noj. Ciumatene, okazos en la Urbodomo la oficia
laj agadaj kunvenoj de la Kongreso. La post
tagmezoj de mardo, merkredo kaj vendredo estos 
dedicitaj al la kunvenoj de la specialistaj societoj, 
kiuj deziros kunveni, kaj estas nepre necese, ke 
iliaj sekretarioj frue sciigu nin kiom da kunvenoj 
ili deziras havi.

La vesperoj de mardo kaj jando estos okupataj

s koncernas la ekstereŭr

frunton kaj restis internigita. La granda 
cervo ne sajnis gin senti; paŝegante trans 
la mortintoj, li ĉiam pli antaŭenigis, estis 
saltonta al li kaj trapikonta lian ventron; 
kaj reenpaŝis Juliano, nedireble terurigita. 
Haltis la mireginda besto; kaj, kun «ami
gemaj okuloj, solena kiel patriarko kaj 
jugisto, dum tintadis malproksime sonorilo, 
li trifoje ripetis : a .Malbenata ; Malbenata I 
Malbenata ! Iam, kruelega koro, iam ciajn 
gepatrojn ci mortigos! » Li faldis la genu
ojn, dolie fermis la palpebrojn kaj morti
gis. Juliano ekmiregis kaj estis subite pre
mata de lacigo; kaj lin atakis tedo, senlima 
malgojo. Kun la frunto en la du manoj, li 
longe ploradis. Lia ĉevalo estis perdita; lin 
forlasis la hundoj: al li Sajnis ke la soleco 
lin ĉirnaŭanta estas plena de nedifineblaj 
dangeraj. Tiam, incitita per teruro, li 
ekkuris tra la kampara, kiuokaze enpagis 
vojeton kaj tuj trovigis antaŭ la pordo de 
Tkastelo. Dum la nokto li ne dormis. Ce 
la tremetado de la alpendigita lampo, li 
ĉiam revidadis la grandan nigran cervon. 
Lia antaŭdiro lin elokupis; kontraŭ gi li 
batalis, t  Ne! ne I ne ! ilin mortigi mi ne 
povas! t kaj li pripensis: « Se mi tamen 
tion volus?... » kaj li timis, ke tian envion 
inspiros al li la Diablo.

Dum tri monatoj, Sia korpremata patrino 
pregadis ĉe lia lito kaj la patro ĝemanta 
sencese promenadis tra la koridoroj. Li ve
nigis la plej' famajn kuracistojn, kiuj ordo
nis multegon da drogoj. La malsanon de 
Juliano, ili diris, katizis aŭ malfavora vento 
aŭ amdeziro. Sed al ĉiuj demandoj la junu
loj neis per la kapo. Al li revenis fortikeco, 
kaj oni promenis lin en la korto, dum lin 
subtenis, ĉiu per brako, la maljuna monaho 
ka j la bona sinjoro. Kiam li estis tute resa- 
na, li obstine ne volis ĉasi. Lia patro por 
lin ĝojigi, donacis al li grandan glavon 
Sarazenan ; gi estis alta unu pilonon. Por 
gin atingi, stupetaro estis necesa. Juliano 
suprenrampis. La glavon tro multepezan 
ellasis liaj fingroj kaj gi falante tusetis tiel

iu Kongresano v

okazos posttagmeze manion, la Lian. kiam estos 
speciala ekspozicio de modelaj dometoj, eranda 
ekspozicio de britaj sportoj okazos posttagmeza 
ĵaŭdon Aug. 15, kaj ankau oni andos la Sang- 
sonoradon de la famaj sonoriloj de Great St. Mary 
pregejo. Granda nokta substela festo okazos mer
kredon, Aŭg. 14. Diversaj koncertoj, anglaj kaj 
internaciaj, kompreneblo tie okazos, kaj la tuta 
afero kredeble estos tre memorinda. Unu post
tagmezon —  kredeble merkredon, okazos oficiala 
ekskurso al Ely, kie lia Dekana Mosto afable pro
ponas persone konduki nin tra la katedralo.

Ciutage ni intencas organizi interesajn ekskur
sojn sur la rivero kaj kamparo, kaj kelkaj firmoj 
permesos, ke Esperantistoj vizitu kaj esploru 
iliajn magazenojn, k. t. p. Granda Nacivesta Balo
------ vendredon, kaj ni tre insiste petegas, ke

fantazie sed nacie ves
tila. rri tiu i-i alero ni poste donos pluajn deta
lojn. La oficiala fermo de la Kongreso okazos 
sabaton matene, kaj kredeble la plimulto el la 
Kongresanoj tuj forveturos Londonon per spe
cialaj vagonaroj.

Tiam la oficiala laboro de La Trio estos finita. 
Poste komencigos nova epoko, kaj la Londonaj 
samideanoj klopodos, sub la prezido de Triono 
Mudie, gajigi por niaj amikoj ilian Londonan 
ceeston, Kredeble ciuj estos iom lacigintaj saba
ton, kaj pro tio nenia grava kunvenego okazos, 
sed ni permesos al niaj vizitantoj iom spiradi an
tau ol konduki ilin, la morgaŭan tagon, en la plej 
latindajn el niaj allogajoj. Dimanco en Londono 
eslas tre bona tago por viziti la Zoologiajn Garde
nojn, Botanikajn Gardenojn en Kew, kaj (lamp
an  Court. La muzeoj de pentrajoj, k. t. p., estas 
malfermataj posttagmeze kaj do eĉ se pluvos, 
oni ne devos resti en lito. Tiaj ekskursoj kaj vizi
toj dauras gis la frua mateno de merkredo, Aug. 
21. kaj la cefa kunveno kredeble okazos lundon 
nokte, en vasta salonego, en kiun povos ankau 
veni neesperan ti gintaj. La granda ekskursoj tra 
Anglujo komencigos merkredon, Aŭg. ai, kaj 
kelke da ili dauras gis Aue. 27, je kiu dato la ra
batoj ceditaj de la fervojaj kompanioj finigos. 
Inter tiuj ci ekskursoj estas vizitoj al Stratford- 
on-Avon, VVanvjck, Oxford, Kimrujo kaj, eble, al 
la Laga Regiono Angluja. Jen skeleto de niaj pla
noj. Ni esperas, ke la Kongresanoj aprobos. Pri 
la multaj detaloj kaj kunvenoj poste alligotaj
—  inter kiuj estas festo proponita de lia Urbestro- 
Mosto en Cambridge, kiu kun kelkaj aliaj emi
nentaj personoj, deziras akcepti nin ni poste 
donos sciigojn.

Kongresa bileto. — Al ciuj oficialaj kunve
noj la Kongresa bileto rajtigas la eniron. La kosto 
de la bileto estos 5 spesmilojn (IO ̂ ilingojn). Per
sonoj malpli ol deksepjaraj pagos nur la kvaro
non. Ordinare ce gravaj kongresoj, la kotizajo 
estas almenaŭ la duoblo de tiu, kiun ni elektis, 
kaj certe neniu povos prave pretendi, ke la kosto 
estas tro granda, kiam oni konsideras la rajtojn 
kiujn ĝi donas rilate al fervojaj rabatoj, kunvenoj, 
ekskursoj. Amikoj, do havu fidon, helpu nin kaj 
venu ! Ni plene fidas, ke ciuj estos kontentaj.

Logado. —  Ni povas unue dividi la Kongre
sanojn en du grupojn : — tiuj kiuj deziras logi 
en hoteloj, kaj tiuj kiuj deziras logi en loĝejoi. 
Kembriĝo estas urbo de Kongresoj, kaj pro tio 
ke la Membroj de la Universitatoj kutimas logadi 
en ili, la logejoj estas tre komfortaj kaj la postu
lata luprezo estas ne tre granda. Nur malmultaj' 
personoj povos logi on hoteloj, car la prezoj 
estas iom grandaj, speciale por tiuj, kiuj kompa
ros la tarifon de Francaj kaj Svisaj hoteloj. La 
Trio petas, ke Ciuj, kiuj deziras havi cambrojn 
en hotelo, bonvolu kiel eble plej baldaŭ sciigi 
sian intencon kaj sendi detalojn pri la nombro 
kaj kosto de la bezonotaj Cambroj, litoj k. t. p. 
Rilate al la plejmulto, la loĝejanoj, ni dividos ilin.

proksime la bonan sinjoron, ke lia surtuto 
estis trampita; Juliano kredis, ke li mortigis 
sian patron, kaj svenis. De tiam, li timis 
antaŭ armiloj. La vidajo de nuda fero lin 
paligis. Tia malforteco ĉagrenegis lian fami
lion. Fine, la maljuna monaho, en la nomo 
de Dio, de Humoro kaj de Tprapatroj, or
donis, ke li rekomencu siajn nobelajn ek
zercojn. La ^evalestro] sin ĉiutage amuza
dis perlajetado de (sagegoj. Pri tio Juliano 
estis baldaŭ sperta. Li sendadis sian sage- 
gon en la kolon de la boteloj, rompadis la 
dentojn de la ventoflagoj, el cent pasoj 
frapadis la najlojn de 1'pordoj. Someran 
vesperon, en la horo kiam ĉion faras nekla
ra la nebulo, li, sub la laŭbo tle la gardeno, 
ekvidis tute en la fundo du blankajn flugi
lojn je la alto de la spaliro. Li ne dubis, 
ke gi estas cikonio kaj la sagon li jetis. 
Koniganta krio laŭtigis. Estis lia patrino, 
kies longpluma kufo restis alligita kontraŭ 
la muro. Juliano forkuris el la kastelo kaj 
ne revenis.

II.
Li envicigis en bandon de pasantaj aven

turisto]. Li konis malsaton, soifon, febron 
kaj malpurecon. Li kutimigis al la bruado 
de rbatalo, al la vidajo de I mortantoj. Lian 
lia Titon tanis la vento. Liajn membrojn mal
moligis la kontakto de Tamuloj; kaj ĉar li 
estis tre forta, kuraga, modera, singardema, 
li sen malfacilo ricevis la estrecon de roto. 
En la komenco de la bataloj, li per granda 
gesto de glavo vigligis siajn soldatojn. Per 
nodŝnurego, li, balancata de Turagano, 
rampis sur la murojn de {'fortikajoj, nokte, 
dum al lia femuro algluiĝis la flamo de 
1'greka fajra kaj el la murdentoj disfluis 
bolanta rezino kaj fandita plumbo. Ofte 
frakasis lian sildon la falo de itono. Sub li 
krakis pontoj tro Sargitaj de homoj. Trans- 
turnante sian armilaron, li forpelis dek 
kvar rajdantojn. Li en duetado malvenkis 
Ciujn vetbatalintojn.Pli ol dudeko da fojoj, 
oni kredis ke li jam mortis.

(dauranta.)
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en du grupojn, por plifaciligi la organizadon. 
Ni eldonos por liuj, kiuj konsentos lui Cambrojn 
kaj ankaŭ preni la tag-kaj-vespermangon en la 
Com Exchange (kiun ni aliformigos en grande
gan maniosalonegon en kiu mil personoj povos 
kune matigi) bildaron : (sep biletoj por lito kun 
frua matenman^, kvin biletoj por tagmanĝo kaj 
kvin por vespermangon Tiu ti biletaro kostos 
18 spesmilojn (£ I,lo). La personoj, kiui ne dezi
ras aresti lian bildaron povos sendi al La Trio 
detalojn pri la (-ambroj, kiujn ili bezonos, kaj la 
luprezo kiun ili konsentas pagi por la Kongresa 
semajno, kai, se ili deziras ke ni trovu por ili 
komfortajn Forejojn, ili devos sendi garantian
pagon kun la peto, de almenau unu kvinono de 
la luprezo. La ceterajn kvar-kvinonojn ili povas 
pagi je alveno en Kembrigon, aŭ pli frue se eble.

Vojago. — Pri la kosto de fervoja kaj vapor
- a  veturado, ni povas doni la sekvantajn scii-

lr-reiraj biletoj (14-tagdaura) komencantaj ian 
tagon inter Aŭgusto O ĝis 13, estos eldonataj, 
inter Francujo kaj Londono tra Calais-Dovero au 
Bulonjo-Folkestone poni montrifo de IO. Kon
greso ; la pago estas Fr. 30 en 1“ klaso; Fr. 29 en 
2'  klaso; Fr. 19 en 3* klaso, per ia Sipo aŭ vago-

Ankaŭ inter Parizo kaj Londono, per la vago
naro de la naua vespere : Fr. 73 en I"  klaso; 
Fr. 47 en 2* klaso ; kaj Fr. 37 en 3» klaso. Tiuj ĉi 
biletoj valoros de la 7 gis la 30 Aŭgusto.

Diversaj informoj — Ni jam zorgas pri la 
preparado de la Kongresa Libro kaj arangis, ke 
la kosto de la anoncoj en gi estos: Por unu plena 
pago. sm. ‘20; por 'I, pago, sm. 6,40; por »/« pago, 
sm. 3,60 ; kaj tiuj, kiuj deziras fari anoncojn eslas 
petataj skribi antaŭ la 15a de Junio al La Trio.

Tiuj, kiuj deziras . i >|„, n ian s|..i..... n.
devas sendi detalojn antan Junio 15, kaj ekspedi 
la elmontrotajojn antaŭ Junio 30 — krom perec- 
majoj.

S— ' i  kreskanta Esperanta ------ "

as'
laŭ la anonco farita lastan monaton, Triono 

Mudie konsentis prezidi la Londonajn post-kon- 
gresajn arangojn. Li fondis diversajn komitatojn 
por klopodi pri diversaj fakoj do organizado. 
Esperantistoj do povos esti certaj, ke iliaj Lon
donaj samideanoj celos konduki ilin en la plej 
interesajn lokojn inter Aŭgusto 17 kaj 27.

Ia  generala plano gis nun arangita estas : —
Dimanco Augusto IS. — Diversaj pregejoj, 

Botanikaj kaj Zoologiaj Gardenoj, k. t. p.
Lundo kaj Mardo. —  Kondukataj vizitoj kaj 

veturoj al muzeoj, pentrajaroj, k. t. p.
Lundo Vespero) -  Koncerto kaj teatra ludo, 

por helpi Londonan propagandon.
Merkredo 21 g is Mardo, 27. —
Kelktagaj ekskursoj en diversajn interesajn 

regionojn de Angiujo. Ili daŭros gis la dCerpigo 
de la rabatoj fervojaj.

Ni estos kontentaj, se tiuj kongresanoj, kiuj 
deziras veturi Skotlandon anstataŭ Londonon 
post la Kongreso, afable skribos al S-ro W.-M. 
Page, 120, Bruntslield, Place Edinburgh, kiu tre 
sindone prenas sur sin la organizon de interesa 
ekskurso tra Skotlando.

La detalojn de ri tiuj ekskursoj ni poste donos
al tiuj, kiuj se

Tiuj, kiuj
lis aligi!

? respondos, faros grandan

IN T E R N A C IA  P R E S IS T A  S O C IE T O

kredi, ke la
ia lingvo, kuragigas min 
alvenis kiam ni, anoj de 
as kunligi nin internacie 

per Tutmonda Presarta Societo, por ke ni povu 
ricevi kunhelpon kaj sciigojn unu de la alia. pri Ia 
lastaj elpensigoj, novaj ideoj kaj procedoj (kiuj

^ r o n i k o  E s p e r a n t i s t a

Venas la somero, kaj la t feliĉuloj i> el 
la Esperantistaro sin nun pretigas por la 
veturo al Kembriĝa kongreso. La malfeli- 
Ouloj, t. e. la personoj, kiuj ne eeestas en 
nia kongreso povas tamen eltiri ian konso
lon partoprenante en la multaj regionaj 
kunvenoj kaj festetoj, kiuj preskaj rie 
okazas. Tie la ligiloj inter najbaraj grupoj 
plifortikigas, preparitas komuna utila la
boro Cu en la kunsidoj,.cu en la privataj 
interbabiloj, dum kiuj la langoj devigate 
forlasas sian mutecon kaj post la Sauce
lito de la unua horo Hue kaj sengene pa
rolas nian lingvon. Iom post iom, la nom
bro de la personoj, kiuj eslas kapablaj 
korekte kaj rapide paroli Esperante kiu
tage pligrandigas, kaj tia fenomeno estas 
plene kuraciga, ĉar ĝ i montras, ke nia 
lingvo pli-kaj-pli eniras la kampon prak
tikan kaj faktan. Reformi ĝ in  aŭ enkon
duki en ĝ in  tro multajn neologismojn jam 
farigas neeble en la nuna tempo —  tiom 
pli ke la ĉiam pligrandiganta materialo 
de libroj kaj liaspecaj verkoj estas la plej 
bona certigo pri la konservado kaj n e ire 
bleco de la nuna formo de lingvo.

Se pro la somero la esperantista agado 
malvigligas —  gis la kongreso —  tamen 
ne strikas la esperantistaj presistoj. La 
plimultigado de la esperantaj libroj estas 
pruvo de la kreskanta vivo de nia lingvo. 
N i citu unue en la datinda kolekto de La 
Revuo verkon de nia majstro, nome La Re
vizoro.i traduko de la fama komedio de la 
rusa autoro Gogol. Tiun tute rimarkindan

Ciam helpas kaj interesas la anlaŭen-puŝemajn 
presistojn, ĉu dungantojn cu dungatojn), kaj an
kaŭ informojn pri la unuigoj kaj federacioj 
aliaj landoj.

Certe jam ekzistas multaj luksaj presartaj ga 
toj naciaj, en kiuj trovigas okaze iom da inter
naciaj aferoj, sed, kutime la sciigoj eslas plejparte 
nur pri naciaj aferoj, kaj kiam okazas ekspozu' - 
presarta,' ni nacianoj miregas je la fremdland 
montrejoj, pri kiuj ni ne efi antaŭe legis. Nu, . 
ni povus nin internacie kunligi ni certe informi- 
gus pli multe pri tutmondaj aferoj rilate al nia 
profesio. La Presarta Esperantisto Grupo en lan
dono jam esploras la preparojn necesajn kaj 
peras baldaŭ eldoni plenajn sciigojn pri la af 
En la venonta Kongreso, kredeble oni arangos 
apartan kunvenon por presistoj, en kiu estos dis
kutata la slarigindeco de internacia Presista 
Societo. Ciuj, kiujn interesas la ideo, konvolu 
skribi al S-ro S. R. MARSHALL, hon. sek., Lon
dona “ Kakstona ” Presarta Grupo, 92, Long- 
hursl-road, Miller Green, London, S. E.

INTERNACIA SOCIETO PEDAGOGIA

La Internacia Societo Pedagogia h

------ de tiuj, kiuj sin okupas r..
instruado kaj la progresadon de la pedagogiaj 
sciencoj. La jara kotizajo estas I franko (40 spes
dekoj). La Centra Direkta Komitato konsistas 
jene : Prezidanto : S-ro A. Lopez, Villanueva, 
Murcio ; Vicprezidantino, Vino de iiurgos Segur, 
Madrido ; Sekretario : S-ro Baudin, Agiiero, 
La Guardia ; Vicsekretario : S-ro Munoz Esco
bar ; Kasistino: F-ino OI6riz Sŭnchez, La Guar
dia ; Anoj : S-roj Barea Molina, Malaga; Guzman 
Navarro, L. Altere?, Malaga. Laŭ la regularo, Ciu 
nacia sekcio havas komitaton. La prezidanto de 
la hispana sekcio eslas S-ro Mingo et Madrido ;

' Kuban sekcion (prozie* 
.. .. .. Vicente) kai ' 'E s a s " ' '"  • J
danto..........
Hispanujo eslas naciaj o i .

La Defensa kaj La Educadon Contempo
ranea. Baldau organizigos aliaj naciaj sekcioj. 
De nun' ESPERANTO eslas la oficiala organo de 
la Societo. Pluaj informoj sekvos.

INTERNACIA SO£IETO

DE LA

ESPERANTISTAJ JURISTOJ

Oficiala Informilo 
La Internacia Societo de la Esperantistaj 

Juristoj (I. S. E. J.) fondita dum la Ila kongreso 
esperantista havas celon krei kaj konservi inter 
siaj anoj aferajn rilatojn, konigi al la fremdaj 
juristoj la samideanajn kunfratojn aŭ jurlaboran-

plej malproksimajn landojn, kun certeco trovi 
tie korespondanton, kiu parolas kaj skribas Es
perante, unuvorte unuigi la Esperantistajn juris
tojn de Ciuj landoj. Jam aligis anoj de pli ol 15 
landoj.

La jara kotizajo kostas fe. 2,50 (I spesmilo). 
ESPERANTO eslas la oficiala organo de la
I. S. E. J. kaj enpresas en Ciu No la avizojn, kiuj 
koncernas gin. La anoj de la I. S. E. J. regule 
ricevas la jurnalon, sen plua pago.

Por c iuj informoj, sin turni al S-ro Sergeant 
sekretario, Si, boulevard Mariette, lioulogne-s- 
Mer (Francujo), al kiu devas esti ankaŭ sendataj 
•iuj artikoloj, petoj de la anoj, novaj aligoj,

tradukon devas posedi kaj atente tralegi 
Ciu esperantisto kaj speciale Ciu, kiu dezi
ras verki aŭ traduki Esperante. En  la ver
koj de D-ro Zamenhof, oni trovas tian mi
rindan fluecon, vivecon de la stilo, kian 
oni Ce la aliaj esperantistaj autoroj Cefe 
modernaj ne ofte renkontas. La lula verko 
postulus en la lingva vidpunkto longan 
analizon, kiun ni tie Ci ne povas fari. Oni 
iaokaze devas esti goja, ke D-ro Zamenhof 
denove skribas kaj promesas al ni serion 
de bonstilaj imitindaj verkoj. Post « La 
Revizoro », aperos la Libro de I'Predikanto 
kaj La Rabistoj, ankaŭ publikigitaj en t La 
Revuo ». Grandan plezuron ni ankan rice
vis legante tradukon de S-ro Meier, La 
Amu Vivo en la Naturo; tiu fragmento el 
grava libro de W. litische estas mirinde 
tradukita kaj —  kio estas malofta —  la 
ekstera Jajno de la citita libro plene akor
digas kun Ia intereseco kaj legindeco de 
l’enhavo. S-ro Paul Champion esperantigis 
por la junuloj Carman rakonton de Paul de 
Musset: Sinjoro Vento kaj Sinjorino Pluvo, 
S-ro Badert pecon el Rene Bazin : Ui mue
lilo, kiu ne plua turnigas. Nia konata tra
dukisto Kabe aperigis Internacian Kresto
mation, kiu enhavas verkerojn el divers
landaj autoroj ; fine S-ro P-ro Giambene 
kunigis diversajn artikolojn kaj esperan
tajn literaturajojn sub la titalo ; Tra la 
Esperanta Literaturo. Mi ankaŭ ne forgesu 
F-inon 'fellini, kiu publikigis Kristanajn 
gregojn por blinduloj Braille-reliefe presi
tajn. La plej multaj Esperantistoj konas la 
belan propagandan verkon : Solvo de la 
problemo de lingvo internacia, kiu estas 
legebla en nia Krestomatio, kaj jam estis 
parte tradukita de S-ro de Beaufront. Tiu

A N O N C E T O J

Kosto. S  spesdekoj (20 centimoj, 2 pen
coj, IO pfenigoj) por Ciu linio.

Rabato de 25 o/0 por 6 enpresoj.
Niaj abonantoj rajtos enpresigi 3 liniojn 

unufoje senpage.
Oni sendu al ni la anoncetojn antaŭ la 

5 kaj 20 de Ciu monato, aldonante la mo
non. Poŝtmarkoj estas akceptataj. Oni 
skribu plej legeble.

London (Angiujo). S-ro H. T. Iiailey, 31, Cavers- 
ham Road, Kentish Road, deziras korespondi pri 
intersango au aceto de malnovaj Esp. jurnaloj.

Llestal (Svisujo). — S-ro Eduard VVenk p. adi-. 
D-ro A. Veit Gysin, advokato deziras korespondi 
kun eflandaj gesamideanoj.

Prora da China (Wis. U. S. A.). -  S-ro J.-E. 
Crary deziras korespondi letere aŭ poparto 
kun alilandanoj, nome pri politiko, pejzagoj, 
kutimoj kaj telefono. Speciale interesigas pri tiu 
Cilasta.

Voiron (Iscre-Francujo). —  S-ro Jullien, po.ŝt- 
kartisto, deziras korespondi per postkartoj, laŭ 
deziro de la gesamideanoj.

Praha (Bohemujo-Auslrujo). —  Kiu el S-roj in
genieroj au arliitokturistoj ricevus en sian ofice
jon junan teknikiston, por desegnaj laboroj dum 
augusto aŭ septembro, tiu bonvolu sendi kondi- 
cojn sub signo O H. Praka (Ccfpoŭto).

Fom qnes (Pyrenees-Orient. Francujo). — Paro- 
liestro Andreu sendigos al gesamideanoj po 
malalta prezo vinojn naturajn ka/ superajn, Cu 
blankajn, Cu rugajn,cu malnovajn de Roussillon.

« Saturday Evenlng Tribano », la plej granda 
grava amerika (-iusemajna jurnalo socialista, de
ziras esperantistajn korespondantojn en ciu 
lando pri la labora kaj socialista movadoj. Re
done oni sendos la {urnalon. (En Ciu N» espe
ranta artikolo). Sin turni al Ch.-E. Randall, 1522 
•First Ave., Seattle, Wash. U. S. A. (Unuigitaj 
Staloj).

Voiron (Isiro, Francujo). —  S-ro Barnie, bou
levard de la Republique tre deziras inter.sangi 
ilustritajn kartojn kun Ciuj gesamideanoj; ciam 
tuj kaj akurate respondos.

Plasta (Bohemujo-Austrujo. W S-rp Oktav Vla- 
sŭk, VVenzigova ui 3, oficisto de la aŭstraj fervo
joj intersangos Ciujn ilustritajn postkartojn kaj 
respondos Ciujn leterojn, kiujn li ricevos.

Aoby (Nord, Francujo). — S-ro Philippe defi
is korespondi kaj intersangi vidajkartojn. La 

personoj aprobantaj la ideon de lnternacia An- 
•ialkolisia Societo eslas petataj skribi al li.

Haaborg (Germanujo). — Se vi volas helpi la 
kreon de grava propagandilo, bonvolu sendi al 

W. A. Vogler, 21, Bachstrassc 12 postkarton 
bildo de via urbo. Sur la antaua pago, oni 

metu : la nombron do l’grupanoj k*j de la ler
nantoj, la adreson de 1’Konsulejo, la daton de 
fondigo de l’grupo, la stampon de 1’grupo, k. t. p. 
Tia kolekto estis elmetita en Dresdeno kaj estos 
ankan en Kembrigo.

tiel interesa kaj konvinka parolado aperis 
aparte kun naciaj tradukoj ; jam aperis 
germana (trad. de S-ro Christaller) kaj la 
franca (trad. de S-roj de .Beaufront ’ kaj 
Vallienne J ; ni rekomendas tiun b rostron 
tute speciale, Car g i estas apogita sur se
rioza kaj mature pripensita fundamento, 
kaj estas difinita al tiuj homoj, kiuj, ne 
obeante la modojn kaj ne fidante al la ra
kontoj de la publikaj kritikistoj, sercas la 
veron per la logiko kaj persona pripenso. 
Krom tio, la esperanta teksto originala 
estas vere klasika. La propagandaj broŝu- 
roj kaj diverslingvaj lernolibroj farigas 
tiel multaj ke raporti, eC mallonge, pri Ciu 
el ili estus ne facile. Ni nur citu tre ra
pide : Guide Esperanto de la CroLc-Rouge, 
(de L. Bayol) tio estas la franca eldono de 
diverslingvaj Esperantaj gvidlibretoj bal
daŭ aperontaj; en g i oni trovas Ciujn fra
zojn necesajn en milita kun nacia tra
duko ; tiu verketo havas ia saman amplek
son kiel niaj flosiloj; oni klopodu, ke Ciu 
soldato kunportu CefeCan flosilon kaj tian 
gvidlibreton. A Grammar and Commen
tarii, verkita en angla lingvo de S-ro 
Cox, detala komentario de la Esperanta 
gramatiko. L 'Esperanto, franclingva paro
lado de S-ro C. Bourlet. Rapport sur I’Es
peranto (Raporto pri Esperanto) al la mi
nistro de publika instruado de S-ro Th. 
Cart, mallonge kaj klare montras la plibo
nojn kaj akceptindecon de Esperanto. 
Esperantista Dokumentaro (kajero kvara), 
plena oficiala raporto pri la li» kongreso 
kun la diversaj alprenitaj decidoj de la 
generalaj kaj specialaj kunvenoj, k. t. p.

A. B.

kun ('iulandaj gesamideanoj pri la manierfarado 
kaj la kunmiksaĵo de duspecaj kukoj ; Ciam kaj 
tuj respondos.

Parizo (Francujo). — Lernantoj de lernejo 
Turgot (supera urba Lernejo de Parizo) deziras 
korespondi kun samideanoj. Ili estas 15 gis 16 
jaraj. Sin tumi al S-ro Warnier, rue Sainte-Anne, 
46, Paris-2*, por ricevi iliajn adresojn.

Voiron (Isere, Francujo). —  S ro Patricot c 
S-ro Baudet tre deziras korespondi poAtkarte ku 
Ciuj gesamideanoj; Ciam tuj respondos.

Parizo (Francujo). — S-ro Masseron, 97, rue 
Alexandrc-Dumas. —  Fabrikisto de pinciloj por 
la tolajo, kartono, k. t. p. Petu klarigojn al la

La Tria Universala Kongreso ile Esperanto
en Cambridge, de la I O* gis la 17a de A ugusto, 1907 

Rilate al la Tria lnternacia Kongreso Esperanta. 
Thomas Cook kaj Filo (Fondintoj de la Tutmondaj 
Vojagoj kaj malkaraj Ekskursoj Fervojaj) petas 
la atenton de la Kongresanoj kaj Vizitontoj pri 
siaj arangoj. Prezentante siajn kongreskartojn, 
Ce la Oficejoj de Thomas Cook kaj Filo, la Kon
gresanoj povos ricevi Biletojn de Iro kaj reveno 
por Cambridge, po nna vojag-kosto kaj kvarono, 
de la Stacioj sur la refaj Britaj Fervojoj. Tiuj ri 
Biletoj estos uzeblaj de la 9> gis la 27“ de Au
gusto, 1907>. La Kongresanoj kaj Vizitontoj de la 
Kontinento, k. t. p., povos ricevi Ce la sub-oficejoj 
de Thomas Cook kaj Filo, biletojn de iro kaj re
veno, por London kaj Cambridge, laŭ iu d  tiuj 
sekvantaj vojoj :

k. t. p. L. ....
\Vindsor, Stratford-on-Avon, South Coast, Isle of 
Wight, k. t. p. Fremda Mono intersangata.

LIBRA IR IE  d e  [. 'ESPERANTO
G R A V A  K O N K U R S O

La « Librairie de 1’Esperanto » intencas eldoni 
en Esperanto unu el la muzikajoj de' Lucien 
Berno!, la konata Esperantisto, kiun la morto 
kruele atingis en lia juneco. Por ke la traduko de 
la poezio estu inda je la muziko, la eldonanta 
firmo malfermas konkurson knn premio de 50 
frankoj por la traduko kiun gi presigos.

Oni petu la regularon de la konkurso kaj la 
tekston de la traduktajo al Librairie de Espe
ranto, 46, rne Sainte-Anne, Parls-2 .

P R O P A G A N D A  M A R K O  E S P E R A N T A
Tre tauga propagandilo, Bela bildeto presita 

n koloro ruga kaj vorda; gi prezentas terglobon 
Hetitan sur la mezo de 1’kvinpinta stelo, kun 
speranta surskribo. Tiuj Ci markoj estas difinitaj 
'or esti alkiligitaj sur la korespondajoj.
Prezo : milo, 6 spesmiloj; oento, 75 spesde- 

; deko, 13 spesdekoj, afrankita por privatuloj. 
a, 1,50 spesmilo por societoj, konsulejoj, ofl-

L e g u  en n ia  v e n o n ta  N»

LA  20' JUBILEON DE ESPERAN TO
S p e c ia la  fes ta  n um e ro .

TRA LA ESPERANTA LITERATURO
indek clrerpajoj el malsamaj Esperantaj 

verkajoj, kolektitaj de P-ro Luigi GIAMBENE. 
sekretario de Roma esperantista Societo.

Vendebla Ce 1’aŭtoro : 198, Via del Bahiano; 
Roma. Fr. 1.15 (afrankite).

LA REVUO
Internacia monata literatora gazeto 

en lingvo Esperanto
redaktata kun la konsterna kunlaborado de 

DR0 L. L. Z A M E N H O F
kaj do eminentaj esperantistoj de eiuj landoj 

48 pagoj da plej bona teksto 
in-8, dumonate !

Francujo. . . . Fr. 6 | Ceteraj landoj. Fr. 7 
Unu numero : 50 centimoj.

T R A  LA M O N D O
La fama FAMILIA Gazeto, VERE Internacia 

C iuj T eino j pritraktitaj de specialistoj, 
d u j  L undoj priskribitaj de samlandanoj. 
M u ltra j IluH tra ĵo j speciale difinitaj por 

la Gazeto.
Aperas regale kaj akurate monatfino.

■■««tiii n Ce Ĝ'UJ francaj
staoldomoj
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^ E s p e r a n to  ch e z les aveugles

L’Esperanto a trouva chez les aveugle» 
une application aussi utile que bienfai- 
sante .Jusqu‘ici Ies aveugles, par suite 
de la difficullĉ dimprimer en Bruŭlle les 
ĉpais dictionnaires et grammaires des 

langues nationales, se trouvaient dans 
1’impossibilite d'apprendre aucune lan
gue ĉtrangĉre et de ce fait d’entrer en 
relations avec leurs collegues d’autrcs 
pays. Grace a Ia facilita de la grammaire 
Esperanto, au peu d’ĉtendue du voca
bulaire, 1’impression d’ouvrages en 

Braille devient chose faeilement rĉalisa- 
ble; d’autre part, les prineipales ccuvres 
littĉraircs pouvant etre traduites dans 
une seule langue auxiliaire, la mĉme 
pour tous, trouveront un ĉcoulement 
plus facile dans le monde restreint des 
aveugles. Teis sont, entre bien d’autres, 
les avantages que presente 1’Esperanto 
pour les aveugles .

Depuis quelques annĉes, quelques Es- 
parantistes attirĉs par le cote philan- 
thropique de cette entreprise, songe- 
rent a introduire TEsperanto chez les 
aveugles. En 1902, on adapta 1’alpha- 
bet en relief Braille k TEsperanto; des 
lors, 1’impression d’ouvrages pour aveu
gles dans la langue internationale deve
nan possible. Grace au dĉvouement de 
plusieurs Esperantistes, notamment de 
Mile Zabillon d’IIer, on rĉussit a ĉditer 
divers manuels pour 1’ĉtude de 1’Espe- 
ranto; en mĉme temps, TEsperanto eom- 
men?ait a elre enseigne datis un certain 
nombre d’instituts pour aveugles (Pa
ris, St-Mandĉ, Dijon, Belgique, Lau
sanne, Prague, Stockholm, Copenhague, 
Boston, ete.). Actuellement, TEsperanto 
se rĉpand d’une facon trĉs rĉjouissante 
dans le monde spĉcial des aveugles.

II existe en Braille une revue men- 

suelle «Esperanto Ligilo» dont le rĉ- 
dacteur est M. Th. Cart, de Paris, qui 
est un des initiateurs du mouvement es
pĉrantiste chez les aveugles et celui au- 
,quel sont dus Ies rĉsultats trĉs apprĉcia- 
bles obtenus jusqu’a ce jour. Cette re
vue compte environ 200 abonnĉs dans 
18 pays, ce qui est beaucoup pour un 
journal en Braille. Des livres d’ĉtude 
existent dans les prineipales langues; en 
outre, un nombre croissant d’ouvrages 
en Esperanto sont imprimis en Braille 
et les aveugles de tous les pays ĉprou- 
v.ent une joie bien vive de faire connais
sance avec des ceuvres littĉraires qui, 
sans TEsperanto leur resteraient complĉ- 
tement inconnues. Grace a TEsperanto, 
des aveugles de diffĉrents pays ont pu 
entrer en relations les uns avec les au
tres, ce qui leur ĉtait prĉcĉdemment ma- 
tĉriellement impossible. On se propose 
actuellement d’enVoyer au Congrĉs Espĉ
rantiste de Cambridge un certain nom
bre d’aveugles de diverses nations; ii est 
fait pour cela appel a la gĉnĉrositĉ de 
chacun; tous les dons concernant la pro
pagande de TEsperanto chez les aveu
gles sont ĉgalement acceptĉs avec recon
naissance .

Esperanto-Journal.

(i) Esperanta Ligilo, abonnement 3 fr. par an. 
Direction : 12, rue Soufflot, Paris Tous les dons, 
soit pour la propagande generale de TEsperanto 
chez les aveugles, soit pour 1’envoi de quelques 
Esperantistes aveugles au Congris de Cambridge, 
sont recus a la mĉme adresse.

D a s  Es p e ra nto  bei den Blinden

Das Esperanto hat bei den Blinden eine 
sovvohl niitzliche ais auch woh]tuendc 
Amvendung gefunden Bis jetzt war es 
den Blindon infolge der Schvvierigkeit, 
Warterbŭcher und Grammatiken der Na- 

tionalsprachen in Braille’s Schrift zu 
dmcken, ganz unmoglich irgend eine 
fremde Sprache zu erlemen und dann mit 
ihren Leidensgcnossen andere r Lander in 
Verbindung zu treten. Dank der Einfach- 
keit der Esperantogrammatik und der 
Kurze seines Vocabulariums karni nun 
der Dmck Von Werken in Braille’s Schrift 
leicht von Statten _gehen; fomer \vcrden 
die haiuptsachlichsten Literaturerschĉin- 
ungen, die mit Leichtigkeit in eine ein
zige Sprache, eine fiir alle, ŭbersetzt \ver- 
den konnen, eine Bchnellere Verbreitung 
bei den Blinden finden. Solche schat- 
zenswerte Vorteile bietet das Esperanto 
den "Blinden.

Seit einigen Jahren haben verschiedene 
Esperantiston den Gedanken gehabt, dem 
Esperanto bei den Blinden Eingang zu 
verschaffen. Im Jahre 1902 ist des Al- 
phabet in Braille’s Schriftzeichen dem 
Esperanto angepasst \vorden; seitlier ist 
‘der Drtick von Werken in der intematio- 
nalen Hilfssprache moglich geworden. 
Dank der Aufopferung mehrerer Esperan- 
tisten, besondere von Fri. Zabillon d’Her 
ist die HeraJusgabe verschiedener Espe- 
rantolehrbŭcher venvirklicht worden; 
gleichzeitig vvurde auch mit der Einfŭli- 
rung des Esperanto in eine Anzahl Blin- 
denins ti liuto begonnen (Paris, St.-Mandĉ, 
Belgien, Lausanne, Dijon, Prag, Stock
holm, Kopenhagon, Boston ete.). Gegen- 
wartig macht das Esperanto bei den Blin
den erfreuliche Fortschritte. Es erscheint 
in Braille’s Schrift eine monatliche Zeit
schrift «Esperanto Ligilo»1) deren Re
dakto Herr Prof. Th. Cart in Paris ist, 
einer der Initianten der Esperantobewe- 
gung bei den Blinden, dem wir die gross- 
artigen Erfolge der letzten Zeit zu ver- 
danken haben. Diese Zeitschrift zahlt 
ungefahr 200 Aboncnntcn in 18 Landern. 

Lehrbiicher in den liaAiptsachlichsten 
Sprachen sind schon erschienen; unter 
anderm werden viele Werke in Braille’s 
Schrift gedmckt und die Blinden aller 
Lander erleben die grosse Freude mit 
Literat)urwerken Bekanntschaft zu ma- 
chen, die ihnen ohne die Kenntnis des Es
peranto vollstandig unbekannt blieben. 
Mit Hilfe des Esperanto ist es den Blinden 
verschiedener Liinder moglich gewor- 
den, sich mit Leidensgenossen leicht in 
Verbindung zu setzen, was vorher voll
standig unmoglich \var. Man liat den 
Vorschlag gemacht Blinde verschiedener 
Nationen an den Kongress in Cambridge 
sai senden; zu diesem Zwecke ist an die 
Opfenvilligkeit eines jeden Esperantisten 
ein Rut ergangen; alle Gaben, die die 
Propaganda des Esperanto bei den Blin
den bezwecken, werden ebenfalls mit bes- 
tem Danke angenommen.

Esperanto-J ournal.

(I) Esperanta Ligilo, jahrlicher Abonnement, 
fre. 3. Direktion : 12, rue Soufflot, Paris. Alle 
Gaben, sei es fŭr die allgemeine Propaganda des 
Esperanto bei den Blinden, sei esjfŭr die Unter 
stutzurg von blinden Esperantisten an den Kon 
gress in Cambridge sind an obige Adresse zu 
richten.

E s p e ra n to  am ong the Blind

Esperanto has botli a useful and 

kindly mission among the blind. Tili 

now, the blind, owing to the difficulty 

of printing in Braille cliaracters buge 

dictionaries and grammars of national 

tongues, have l>een uiiable to study any 

modem language, and, consequently, to 

communicale \vith their afflicted breth- 

ren of other lands. Thanks to the faci- 

lity of the Esperanto grammar and to 

its festricted vocabulary, Braille print

ing is easily managed; moreover, the 

translation of the principa! works into one 

anxilliary tongue renders the task of pre- 

senting them to the Small world of tile 

blind easier. This is one of the many 

advantagos Esperanto offers to the blind.

Some vears ago, certain esperantists 

attracted by the philanthropic nature of 

guch aii enterprise conceived the idea of 

introducing Esperanto among the blind. 

In 1902 tile Braille alphabet %vas adapted 

to Esperanto thus enabling tile publica

tion of international works. Thanks to 

the unselfish labour of Miss Zabillon 

d’Her and others, various text books for 

the sHudy of the tongue 'vere published; 

simultaneous^ Esperanto was introduced 

in many blind asylums (Paris, St.-Mandĉ, 

Dijon, Belgium, Lausanne, Prague, Stock

holm, Copenhaguen, Boston ete. ete.) To 

day Esperanto is widely spread among 

this little world of the blind. A monthly 

Braille review “ Esperanta Ligilo ” is edi7 

ted by M. Cart, the most untiring and 

successful partisan of this idea. There 

are 200 subscribere in 18 countries to 

this review, a large number for a Braille 

paper. Instruction books exist in ali the 

principa! tongues, and an always increas- 

ing number of \vorks are published thus 

enabling the blind of every land lo joy- 

fully make the acquaintance of litera

ture which, but for Esperanto would be 

for ever closed to them. In Esperanto 

the blind nov/ oorrespond freely with 

their brethren, a materia! impossibile 

tili now. R  has 'been suggested that a 

delegation of the blind be sent to Cam

bridge for the Congress and a Cali for 

assistance is now made on publie gene- 

rosity, ali gifts will be most than k fully 

received.

Esperanto-Journal.

(I) Esperanto Ligilo, S/6 yearly. Publishers,
12, rue Soufflot, Paris. AII gifts in favour of pro
pagation of Esperanto among blind and of sen- 
ding representativos to the Cambridge Congress 
are received at the same address.

E l  Es p e ra n to  y tos Ciegos

El Esperanto ha habado entre los 
ciegos una application tan ŭtil como be
nefica. Ilasta hoy los ciegos por causa 
de la dificultad de imprimir en Braille 
los dicciĉnarios y gramŭticas volumino- 
sas de lenguas nacionales se hallabau 
en la impossibilidad de aprender ningun 
idioma extrangero y asi de entrar en 
relaciĉnes con Ios colĉgas de otros paises 
gracias a Ia facilidad de la gramatica 
Esperanto y Ia poca extensi6n del voca
bulario, la impresiĉn de obras en Braille 
es cosa facilmente realizable; de otra 
parte las obras prineipales literarias que 
se pueden traducir en una sola lengua 
auxilaria, la misma para todos, balla ran 
una propagacian mas facil en el mundo 
restringido de ciegos. Talos son entre 
muchos otros las ventajas que presenta 
pi Esperanto para los ciegos. Hace pocos 
anos algunos esperantistas atraidos por 
el lado filantrĉpico de esta empresa 
pensaban introducir el Esperanto entre 
los ciegos.
_ En 1902, se adapta el alfabeto en re
liefe Braille al Esperanlo; desde entonees 
la impresiĉn de obras para ciegos en Ia 
lengua internaciona! ciego a ser posible. 
Gracias a Ia abnegacian de varios Espe
rantistoj particularmente Mile Zabillon 
d’Her, han logrado ha publica!- diversos 
manuales para el estudio del Esperanto, 
al mismo tiempo el Esperanto comenzd 
a ser ensefiado en un cierto nŭmero de 
institutos para ciegos (Paris, St-Mande, 
Dijon, Belgique, Lausanne, Prague, Stoc- 
khoLtn, Copenhague, Boston, ete.»). Ac
tualmente el Esperanto se propaga de 
una manera muy satisfactoria en el 
mundo especial de ciegos.

Existe en Braille una revista men- 
sual * I Esperanta Ligilo» cuyo redactor 
es el Sr. Th. Cart de Paris, quien es uno 
de los iniciadores del movi ni ionto espe
rantista entre los ciegos, y 4 ,quien son 
debidos los apreciables resultados con- 
seguidos hasta hoy dia. Esta revista 
cuenta cerca de 200 abonados en 18 
paises que es B.istant j  pomi uu 0eriodicQ 
en Braille. Libros de estudio existen en 
fos idiomas prineipales; ademas,un nu
mero abundante de obras en Esperanto 
estan impresos en Braille y fos ciegos 
de todos los paises experimentan viva 
alegria de jpoder conocer obras litera
rias, las que sin el Esperanto, les que- 
daban com]plĉtaniente 8escono<3das. Gra
tias al Esperanto, ciegos de varios paises 
han entrado en relaciĉnes fos unos con 
fos otros, fo que antes les fuĉ material- 
mente imposible. Se propone actual
mente de enviar al congreso esperantista 
de Cambridge un cierto nŭmero da ciegos 
de diversas naciones; para elfo, se re- 
curre a la generosidad de cada cua!; 
todos fos dones concernientes la propa
gacian del Esperanto entre fos ciegos 
son igualmente aoceptados con gratitud.

Esperanto-Journal.

(i) Esperanta Ligilo abonamiento 3 fr. por 
ailo Direcciŭn : 12, rue Soufflot, Paris. Todos los 
dones sea para la propagacidn general del Espe
ranto entre los ciegos, sea para el envio de algu
nos Esperantistos ciegos al Congreso.


